Załącznik do uchwały Nr 2141/35a/2022
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
z dnia 6 kwietnia 2022 r.

Regulamin
przyznawania patronatów przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów
I
Definicje
PIBR

Polska Izba Biegłych Rewidentów

KRBR

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

RO PIBR

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Komisja ds. organizacyjnych

Komisja do spraw organizacyjnych powołana przez
KRBR

Patronat PIBR

będący wyróżnieniem tytuł nadawany przedsięwzięciom
zbieżnym z działalnością ustawową i statutową PIBR,
który może być uzyskany jedynie zgodnie z niniejszym
Regulaminem

Wnioskodawca

organizator przedsięwzięcia, który występuje do PIBR
z wnioskiem o objęcie patronatem tegoż przedsięwzięcia

Wniosek o patronat

wzór wniosku o przyznanie patronatu PIBR dostępny na
stronie internetowej pibr.org.pl, który Wnioskodawca
przesyła na adres patronaty@pibr.org.pl w celu objęcia
Przedsięwzięcia patronatem

Regulamin

niniejszy dokument określający zasady, warunki i tryb
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przyznawania Patronatu PIBR

II
Przepisy wstępne
1.Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania Patronatów PIBR.
2. Patronat PIBR jest wyróżnieniem przyznawanym przedsięwzięciom zbieżnym
z działalnością ustawową i statutową PIBR, w szczególności takim, które służą:
- promocji zawodu biegłego rewidenta,
- popularyzowaniu standardów zawodowych i etycznych,
- wzmacnianiu obecności PIBR w środowiskach biznesowych i naukowych,
- budowaniu wizerunku instytucji zaufania publicznego i odpowiedzialnej społecznie.
3. Patronat PIBR może być przyznany tylko przedsięwzięciom o wysokim poziomie
merytorycznym i organizacyjnym. W przypadku wydarzeń dorocznych, patronat jest
przyznawany wyłącznie na dany rok.
4. Patronat nie jest udzielany co do zasady przedsięwzięciom komercyjnym. Jeśli jednak
Wnioskodawca uzasadni we wniosku korzyści wizerunkowe dla PIBR w przypadku
wydarzeń, w których uczestnicy ponoszą opłatę (np. konferencja szkoleniowa), to takie
wydarzenie także może być rozpatrywane.
5. Udzielenie patronatu nie oznacza automatycznej deklaracji wsparcia finansowego
PIBR w zakresie objętego wnioskiem przedsięwzięcia.
6. Udział przedstawiciela PIBR w patronackim wydarzeniu nie jest wykluczony.
7. Objęcie przedsięwzięcia Patronatem PIBR nie wyklucza innych patronatów
honorowych, jednak każdy z nich musi być uzgodniony z PIBR. W przypadku ryzyka
reputacyjnego, PIBR ma prawo cofnąć w trybie natychmiastowym zgodę na przyznanie
Patronatu PIBR.
III
Procedura obejmowania patronatem PIBR
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1. W celu uzyskania Patronatu PIBR Wnioskodawca jest zobowiązany do pobrania
formularza Wniosku ze strony pibr.org.pl, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu,
wypełnienia go i przesłania na adres patronaty@pibr.org.pl
2. Wniosek należy złożyć nie później niż 45 dni przed datą wydarzenia.
W uzasadnionych wypadkach możliwe jest rozpatrzenie wniosku złożonego w krótszym
terminie.
3. Biuro PIBR ma prawo żądać dodatkowych informacji w celu uzyskania jak
najpełniejszego zakresu informacji o celu i założeniach przedsięwzięcia objętego Wnioskiem.
4. Otrzymany Wniosek jest przekazywany do Komisji ds. organizacyjnych, która
na najbliższym posiedzeniu od dnia przekazania wniosku wyraża rekomendację odnośnie
zasadności udzielenia Patronatu PIBR i ewentualnym wzięciu udziału wskazanego
przedstawiciela PIBR. Następnie rekomendacja Komisji ds. organizacyjnych wraz
z wnioskiem jest przekazywana do KRBR, której członkowie po zapoznaniu się
z dokumentami w drodze głosowania do protokołu, decydują o przyznaniu Patronatu PIBR.
5. W przypadku Patronatów o zasięgu regionalnym Komisja ds. organizacyjnych
konsultuje opinię z - odpowiednim pod względem zasięgu - Prezesem RO PIBR.
6. Informację o decyzji KRBR Wnioskodawca otrzymuje na adres mailowy wskazany
we Wniosku.
7. Decyzja KRBR jest ostateczna, nie wymaga zatem uzasadnienia w odpowiedzi
dla Wnioskodawcy.

IV
Warunki związane z realizacją Patronatu PIBR
1. Wnioskodawca, któremu został przyznany Patronat PIBR, jest zobowiązany
poinformować współorganizatorów i uczestników przedsięwzięcia o uzyskanym Patronacie
PIBR w materiałach promocyjnych i informacyjnych, na swojej stronie internetowej
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i w mediach społecznościowych z oznaczeniem profilu PIBR (po akceptacji postów przez
Biuro PIBR).
2. Wnioskodawcy po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu Patronatu PIBR
zostaje udostępnione logo PIBR. Każdorazowy sposób jego wykorzystania musi być
uzgodniony z Biurem PIBR. Wnioskodawca jest zobowiązany do przesłania do Biura PIBR
na adres patronaty@pibr.org.pl do akceptacji projektu materiałów graficznych lub kontentu
wideo, w których planowane jest wykorzystanie logo PIBR.
3. Wnioskodawca jest zobowiązany w ciągu 30 dni od zakończenia przedsięwzięcia
do przedstawienia sprawozdania z jego przebiegu, które powinno zawierać podsumowanie
wydarzenia wraz z opisem wykorzystania logotypu PIBR i/lub materiałami elektronicznymi
z zastosowanym logo PIBR, fotorelacją, informacją o liczbie uczestników, opisem
oraz statystyką zasięgu medialnego wydarzenia. Ponadto wnioskodawca jest zobowiązany
do przekazanie nieodpłatnie przynajmniej jednego egzemplarza materiałów drukowanych,
w których zostało wykorzystane logo PIBR.
4. Sprawozdanie powinno zostać przesłane w formie elektronicznej na adres:
patronaty@pibr.pl
5. PIBR ma prawo wykorzystać przesłane materiały m.in. do komunikacji na swojej
stronie internetowej i w mediach społecznościowych oraz prezentacjach.
6. Wnioskodawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie niezbędne zgody na wykorzystanie
wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniu i udostępnienie PIBR materiałów w celu
ewentualnego ich upublicznienia, jeśli będzie to służyć wizerunkowi PIBR.
7. W przypadku naruszenia przez Wnioskodawcę w trakcie przygotowań i realizacji
przedsięwzięcia ogólnie obowiązujących przepisów, odpowiedzialność za naruszenia ponosi
wyłącznie Wnioskodawca.
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